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PROPRIETĂŢI: 

  Embrelia este un fungicid ce conţine douã substanţe active,diferite ca 

    mecanism de acţiune asupra celor mai periculoase boli din plantaţiile 

    de mãr (rapãn şi fãinare).

  Este indispensabil în programele strategice de prevenire a dezvoltãrii  

    bolilor pe fructe şi frunze.

  Reprezintã un instrument puternic în strategiile antirezistenţã datoritã 

    moleculei noi de Izopirazam.

Fungicid de ultimă generaţie în combaterea 

rapănului şi a făinării

AVANTAJE: 

  Combinaţia celor douã substanţe active oferã cea mai bunã prevenire a infecţiilor şi furnizeazã acţiune limitatã curativã  

    (nu eradicantã!), care este un concept nou de prevenire a infecţiilor.

  Isopirazamul este o moleculă nouă ce reprezintă rezistenţă la ploaie/spălare, fixându-se în stratul de ceară.
  Difenoconazolul penetreazã ţesuturile şi le apãrã din interior.

  Este produsul care cel mai bine protejeazã fructele de infecţie.

  Este compatibil ºi cu alte produse de uz fitosanitar.
  Datoritã compuşilor activi, Embrelia posedã un puternic stop-efect dupã 24-32 ore de la infectare.

  PREMIUM PREVENTIV: poate fi inclus în strategia de combatere a rapănului ºi făinării merelor pentru a proteja cultura la 
    maxim prin preventivitate.
  PREMIUM PREVENTIV: performanţă în protecţie ºi managementul durabil al produselor de uz fitosanitar.

Carboxamide + Triazoli
Izopirazam 100 g/l + Difenoconazol 40 g/l

Suspensie concentratã

Acţioneazã atât prin contact, cât şi sistemic local translaminar asupra tuturor stadiilor de 

dezvoltare ale patogenilor. Embrelia este în principal un fungicid cu acţiune biologicã  

preventiv-curativã.

CARACTERISTICA FIZICO-CHIMICĂ: 

Grupa chimică                  

Substanţa activă              

Forma preparativă           

Mecanismul de acţiune

Ambalat 

la 1 litru

Fungicid

RECOMANDĂRI DE APLICARE:

Cultura Spectru de combatere Norma de consum,

 l/ha

Volumul de lucru,

litri apă /ha

Perioada de aşteptare

(numărul maxim de tratamente)

Mãr Rapãnul merelor, 

fãinarea merelor

1,0 - 1,5 800-1000 21 (2)
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Umbrela de protecþie a livezii dumneavoastrã!

Acþiune preventivã
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PROPRIETĂŢI: 

  Insecticid nou, din ultima generaţie de insecticide.

  Prezintã un dublu mod de acţiune cu un efect unic ovi-larvicid împotriva   

    insectelor, oferind performanţã şi precizie în combaterea acestora.

  Este selectiv cu mediul înconjurãtor şi cu entomofauna utilã.

  Este creat pentru combaterea unui vast spectru de dãunãtori

    periculoşi (viermi, molii şi acarieni).

  Este utilizat în schemele de combatere a lepidopterelor şi acarienilor 

    din cultura de mãr.

  Indispensabil în protecţia pãrului de viermi şi purici meliferi.

AVANTAJE: 

  Acţiune ovi-larvicidã asupra larvelor de lepidoptere.

  Acţioneazã asupra sistemului nervos al lepidopterelor, acarienilor şi minatorilor.

  Control de lungã duratã.

  Rezistent la spãlare.

  Combaterea dăunătorilor aflaţi pe faţa inferioară a frunzelor.

Abamectin 18 g/l, Clorantraniliprol 45 g/l
Suspensie concentratã

CARACTERISTICA FIZICO-CHIMICĂ:                  

Substanţa activă              

Forma preparativă       

Ambalat 

la 1 litru

Insecticid

Un aliat puternic, mai mulţi dăunători combătuţi

RECOMANDĂRI DE APLICARE:

Cultura Spectru de combatere Norma de consum,

l/ha

Volumul de lucru,

litri apă /ha

Perioada de aşteptare

(numărul maxim de tratamente)

Mãr Viermele merelor,

acarianul roşu al pomilor,

acarianul roşu,

molia cojii fructelor

1,0-1,2 800-1000 30 (2)

Pãr Puricele melifer al pãrului,

viermele perelor

1,0-1,2 800-1000 30 (2)
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PRECIZIE 
PLUS 
PUTERE
Insecticid cu spectru larg 

de combatere a celor mai dificili 
dăunători la mere, pere şi tomate

•  Insecticid nou, din ultimă generaţie de insecticide

•  Dublu mod de acţiune cu efect unic ovi-larvicid împotriva insectelor, 

    oferind performanţă şi precizie în combaterea acestora

•  Selectiv cu mediul înconjurător şi cu entomofauna utilă

•  Sigur pentru consumatori şi utilizatori


